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Leer- en werkplek Hillevliet heropend
Museum Boijmans Van Beuningen wil zich beter verbinden aan bewoners in de stad. In

Rotterdam Zuid, Hillevliet 90, is in de voormalige technische school het Huis van de Wijk

Hillevliet gevestigd. Een ontmoetingsplaats waar bewoners samenkomen, zelf activiteiten

kunnen organiseren of er aan deelnemen. Hier zijn we aan het werk met talentvolle makers,

maatschappelijke partners en sleutelfiguren uit de buurt. Onze locatie in Hillevliet wordt géén

museumdependance met tentoonstellingen, maar een eerste stap in een breder

programma op Rotterdam Zuid. De voormalige school krijgt zijn functie terug als plek om te

leren en te maken. Het project start als bescheiden luisterpost vanuit de school; een plek om

samen te eten, praten en werken. Toen het publieke leven werd stilgelegd door de maatregelen

rondom COVID-19 sloot ook Huis van de Wijk Hillevliet zijn deuren. Vanaf 4 juni zijn wij weer

actief op locatie.

 

Voor wie meer wil weten is er elke donderdag inloopdag, neem contact op met Anne Sikma,

sikma@boijmans.nl voor meer informatie.
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Als lerende organisatie in transitie willen wij graag van mbo studenten weten welke rol

verhalen, beeldcultuur en kunst spelen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en

wat hun ideeën zijn over het museum van de toekomst. In samenwerking met Zadkine hebben

we het project KUNST / WERK opgezet, een speciaal beroepenprogramma. Afgelopen februari

werd het project gestart en werden vier klassen bezocht van Zadkine Startcollege in Rotterdam

Zuid voor een workshop waarbij onze art handlers kunstwerken in de klas meenamen. Door de

nieuwe maatregelen gaat het project online verder. De studenten krijgen masterclasses van

kunstenaar Maarten Bel die met hen toe zal werken naar de eindpresentatie. Regelmatig zullen

er gasten aansluiten voor het delen van ervaring en expertise zoals een fotograaf, een expert

social media en een medewerker horeca en museumwinkel. De komende weken zullen worden

de studenten wekelijks online ontmoet. Vanaf 6 juli zullen de resultaten van de

brainstormsessies en workshops te zien zijn op instagram van Museum Boijmans Van

Beuningen. Dit project is mogelijk dankzij de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’

van Fonds 21.

Lees hier meer over het project.
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